
 עד בכללו עד -שיטת רבי יהודה  .א"כז ע-ב"כו ע

" שעות ארבעעד  סוף זמן תפילת שחרית"הגמרא עוסקת בדעת רבי יהודה האומר 

, לא כולל שעה רביעית) "עד ולא עד בכלל"לאו , (סוף שעה רביעית)" עד ועד בכלל"להכוונה 

ור שכוונתם ברלרבנן . י"רש] (21:11הכוונה לתחילת השעה " 21ניפגש ב"כמו שאומרים  .ותחילת רביעית

 [עד תחילת השעה השישית ולא יותר מכך, םעד חצות היו שחרית הרי ניתן להתפלל, "בכללעד לא "ל
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 "עד ועד בכלל"

 פלג המנחה: סוף זמן מנחה לרבי יהודה

רבנן סוברים סוף זמן מנחה 
ורבי יהודה סובר עד , בערב

כולל פלג  - פלג המנחה
שני החצאים ב, דהיינו)המנחה 

, (עד הערב ,ניתן להתפלל מנחה
נראה לא ברור מדוע לכן 

 ?התנאים חלוקים במשנהש

 

 "עד ועד בכלל"

 שעות 7: הלרבי יהוד מוסףף זמן תפילת סו

 "עד בכלללא עד ו"

הוא תחילת זמן מנחה 
 רבי יהודה סוברו, 5.6ב

 7עד  סוף זמן מוסף
אפשרות  אין ,(5) שעות

מנחה ומוסף תפילות ש
 ?יהיו באותו זמן

תחילת זמן מנחה הוא 
 רבי יהודה סוברו, 5.6ב

 7עד  סוף זמן מוסף
ישנה  ,(7) שעות

אפשרות שמנחה ומוסף 
 יהיו באותו זמן

 

 פלג המנחה אחרונה: רבי יהודה אומר

והיא אחת , קאמרו( כולל החצי השני)
 עשרה שעות חסר רביע

  ברייתא

 ".עד ועד בכלל"רבי יהודה התכוון , למסקנה
במה נחלקו רבי יהודה ורבנן בסוף זמן , קשה

 ?לשניהם הזמן הוא עד הערבהרי  -מנחה 

 
 ולחכמים עד הערב, (01.76) ניתן להתפלל החצי הראשוןעד רק  -לדעת רבי יהודה  "פלג המנחה"

 
וסוף זמן מנחה הוא , 01.76הוא  לדעת רבי יהודה "פלג המנחה"

 ?המחצית השנייה של פלג המנחה "פלג מנחה אחרונה"כולל 

 

  גמרא

  גמרא

הזמן , כוונת רבי יהודה בברייתא ללמדנו מתי הוא פלג המנחה
 הובדיוק בחצי הוא סוף זמן תפילת מנח, המבדיל בין שני החצאים

 

 :בן בבא העיד חמשה דבריםרבי יהודה 
 ל תמיד של שחר שקרב בארבע שעותוע...

  ברייתא
. (משמע שקרב בתוך השעה. "עד"ולא " ב"שכתוב )" עד ועד בכלל"כדעת 

 שדעתו נשנתה במסכת עדויותמפני : י"כרפסק רב כהנא . מ"ש

 

" וחם השמש ונמס[ איש כפי אכלו, וילקטו אותו בבוקר בבוקר]"
הרי שש שעות  -" כחום היום"כשהוא אומר ... בארבע שעות

מש שם שהוזהו חצות היו, ונה שחם בכל מקוםהכו "כחום היום")אמור 
 (ויש צל, הכוונה שחם בחלק מהמקומות" חם השמש", ברקיע השמים

  ברייתא
בתחילת הארבע ו, לקטו את המן עד הבוקר

 .נמס המןו הסתיים הבוקר שעות
וקשה , (חצות עדבוקר לשיטתם ה) ןקשה לרבנ

 (שליטתו הבוקר עד סוף שעה רביעית)לרבי יהודה 

 

ן לתרץ לדעת רבי יהודה מהמיעוט נית
הבוקר מסתיים בשעה , "בוקרבבוקר ב"

לקיטת שהשני למעט  "וקרבב"בא , רביעית
 שעה רביעית בתחילת הסתיימההמן 

 

, "בוקרבבוקר ב"מהמיעוט  חכמיםניתן לתרץ לדעת 
השני למעט  "וקרבב"בא , בחצותהבוקר מסתיים 

הבוקר הראשון סוף : לעניין המן שיש שני בקרים
סוף )וסוף שעה שישית , (סוף לקיטה)שעה שלישית 

 (הבוקר לעניין ההלכה

 

  ברייתא הואחת של מנח, אחת של מוסף: (ביחד) היו לפניו שתי תפילות

 "עד בכלללא עד ו"

רבנן סוברים סוף זמן 
מנחה בשקיעה 

ורבי יהודה , (00.7)
סובר עד פלג המנחה 

לכן התנאים , (01.76)
 חלוקים במשנה

  גמרא



 כשעה רגילה, דקות 01תואם ליום שבו השעות זמניות הן בנות הסיכום השעון בגרף 

 .(דקות 01ובחורף פחות מ, דקות 01יותר מיא בקיץ שעה זמנית ה ,באופן כלליאך , בתקופת תשרי וניסןכ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלות השחר צאת הכוכבים

12:00 06:00 18:00 11:00 

 6 חצות
 שעות

12:30 

 שקיעת החמה

17:40 

תחילת 
מנחה 
 גדולה

תחילת 
מנחה 
 קטנה

15:30 

6 5 5.6 9.6 01 1 00.7 

7 
 שעות

7 

13:00 

01.76 

 פלג המנחה
חצי : ברייתא)

 (מאורך מנחה קטנה

16:45 

 ערבית מנחה שחרית

שח

רי

 ת

 :יהודה ביר ערבית מנחה

 :חכמים


